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Eindrapportage van Toiletgebouw in Vandavasi.
Algemeen
Deze rapportage is voor diegene die meegeholpen hebben om dit project te realiseren.
Via het halfjaarlijkse Projectnieuws van onze stichting heeft u zich enigermate op de hoogte kunnen
houden van de voortgang van dit project. Want dankzij Uw financiële middelen en ons
bouwmanagement zijn we er in geslaagd om dit project binnen het budget af te ronden.
Het resultaat is een mooi en degelijk toilet gebouw voor de 1100 schoolkinderen die nu onder goede
hygiënische omstandigheden gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen.
Wij danken U daarvoor, namens de kinderen en zusters in Vandavasi, hartelijk!
De schoolmeisjes zijn erg blij met deze nieuwe voorziening.

Oude situatie

nieuwe situatie ==>

Wat voorafging
Vandavasi ligt ongeveer 100 km ten ZuidWesten van Chennai en is een stadje van
regionaal belang. De congregatie van
Franciscanessen van St. Joseph is er al
gevestigd sinds het eind van de 2e
wereldoorlog. Uit angst dat Madras zou worden gebombardeerd brachten ze de, aan hun
toevertrouwde, internaatkinderen daar naartoe. In ruim 65 jaar is er veel tot stand gebracht door de
zusters. De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft daar vanaf 1999 met de volgende voorzieningen
aan bijgedragen:
Voor de ongeveer 450 meisjes die in het internaat verblijven hebben we gerealiseerd :
- een verdieping op een oud bestaand gebouw, in gebruik als studieruimte
- de renovatie van bestaande toiletten en wasruimte
- een droogplaats voor de kleding met betonnen vloer en waslijnen
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-

een geheel nieuwe keukeninrichting
een zuiveringsinstallatie voor drinkwater.

Voor de leraressenopleiding een woongebouw en losstaand gebouw met toiletten en badruimten
met aanliggende was- en droogplaats.
De projectleiders zijn dus goed bekend bij de zusters in Vandavasi. Tijdens iedere projectreis leggen
we er een bezoekje af, het ligt sowieso op de route naar de Zuidelijk gelegen projecten.
Tijdens de projectreis afgelopen september (2013) brachten wij een bezoek aan Vandavasi. Het
hoofd van de middelbare meisjesschool ‘Sacred Heart Girls Higher Secundary School’ deed een
beroep op de expertise van onze projectleider Hans Schiebroek. Samen namen ze een kijkje bij de
schoolgebouwen en eindigden de rondleiding bij het enige aanwezige toiletgebouw. Wat bleek is dat
er voor de 1050 schoolgaande meisjes maar één toiletgebouw aanwezig is met 8 toiletten in zeer
slechte conditie of zelfs buiten gebruik.. Voor de kleinere meisjes zijn er nog zogenaamde urinals,
bestaande uit een gebouwtje met een goot, waarin 6 – 8 meisjes tegelijk hun behoefte kunnen doen.
De norm voor scholen is 1 toilet op de 20 kinderen. Geen wonder dat zich tijdens pauzes lange rijen
vormen en er een run op de toiletten is om vooral maar gauw aan de beurt te zijn.
Veel ouders beklagen zich terecht bij de zuster over deze slechte sanitaire voorzieningen voor hun
kinderen. Ook wij schrokken enorm van deze onhygiënische omstandigheden. Na intern overleg met
het bestuur en de congregatie is besloten om deze ontoelaatbare noodsituatie de hoogste prioriteit
te geven.
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De inwijding.
Op dinsdag 22 september werd het toiletgebouw met een openingsplechtigheid in gebruik genomen.
De opening werd bijgewoond door sr. Rita(hoofd van de congregatie),sr. Prudentia,sr.Asha en
diverse andere zusters, een priester die het gebouw zou inwijden, de aannemer en Jos Dijkers
namens de Thomas Bouwstichting.
De eerste handeling werd door sr. Prudentia en mij verricht en was het onthullen van een
herdenkingssteen, waarna ik het lint mocht doorknippen. De priester liep daarna met wijwater en
borstel door het gebouw om het in te zegenen.

Het bouwschema
Fonds werving
Aanbesteding
Start van de bouw
Oplevering bouw

: december 2013 tot september 2014
: 17 september 2014
: Oktober 2014
: 22 september 2015
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De bouw is traag verlopen.
Eerst moest er een hoek van het oude toilet gebouwtje gesloopt worden omdat de ruimte op het
terrein zeer beperkt is en op die plek een deel van het nieuwe gebouw moest komen.
We konden het niet in zijn geheel afbreken omdat de kinderen nog van de oude voorzieningen
gebruik moesten maken, in een latere fase zouden we de rest slopen. Omdat we beperkte ruimte
hadden werd het een gebouw bestaande uit twee lagen met een 24 tal toiletvoorzieningen en
wasbakken in het midden.
De aannemer zou een betonnen skelet neerzetten dat wordt opgevuld met metselwerk. Dit wordt
aan de buitenkant gepleisterd en aan de binnenkant betegeld. Hierna zouden derden de kunststof
toiletcabines plaatsen. We hadden voor dit concept gekozen met als voordeel een veel lichtere en
goedkopere constructie. Ook zijn deze cabines beter bestand tegen vocht en onderhoudsvriendelijk.
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Verder bleken er bij de oplevering nog een paar
kleine schoonheidfoutjes te zijn, zoals een
ontbrekende tegel ter hoogte van water
kraantje. Wel mooi dat men de afsluiter in de
vloer had verwerkt en niet boven de vloer. De
gebreken in het tegelwerk zou de aannemer in
de loop van de week herstellen.
Er was een betonnen looppad aangelegd
tussen de school en het toilet die niet op de
tekening stond maar in overleg tussen Zusters
en constructeur Alex Jacob toch was
aangebracht.
Naast het toiletgebouw is een kleine unit van
drie toiletten gemaakt ten behoeve van de
leraren .
Het bestaande urinoirgebouw voor de kleinere
meisjes is opnieuw betegeld en voorzien van
een dak zodat inkijk niet meer kan,dus meer
privacy voor de meisjes.
In het achterste deel van dit urinoirgebouw waren
twee bestaande toiletten. Die hebben we voorzien
van twee nieuwe deuren zodat die ook weer
gebruikt konden worden.
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Na de opening was er een cultureel programma met een dans uitvoering gedaan door prachtig
geklede meisjes en er waren de nodige toespraken. Ook de Thomas bouwstichting werd hierin

uitvoerig bedankt.

Financiële verantwoording
Hoofdgebouw
Toilet gebouw leraren
Aanpassing urinoirs
Kunststof Toiletcabines
Constructeur Alex Jacob

18,37661 INR
4,03169 INR
73141 INR
7,04343 INR
45600 INR

Totaal

30,63941 INR + € 42000,-
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Dit is € 1000,- onder het budget van € 43000,-, ondanks wat meerwerk dat is uitgevoerd zoals:



Betonnen looppad tussen de school en het toiletgebouw.
Twee extra toiletdeuren in urinoirgebouw

Conclusie
De € 1000,- was een voorziening die we hadden meegenomen voor een eventuele aanpassing van
het rioolsysteem, maar niet gebruikt daar bestaande riool installatie toereikend bleek. De dank bij
kinderen en zusters was groot, het was mooi om te zien dat iedereen tevreden was.
Mede door Uw hulp hebben we een mooi project kunnen realiseren, dat een bijdrage levert aan een
betere hygiëne en privacy geeft voor de schoolmeisjes. Wij hopen een volgend keer U weer te mogen
benaderen.

Anne Reijenga
Jos Dijkers, projectleider
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